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PALESTRA DIOGO BARBOSA, PORÉM, DIZ QUE SONHA COM O TÍTULO; JOGOS SERÃO NOS DIAS 23 E 30 DE JULHO, ÀS 21H30

SEM EUFORIA
Com os pés no chão

SÃO JANUÁRIO

Vasco só terá
reforços após
Copa América
RIO. A chegada do técnico

Vanderlei Luxemburgo é a
principal aposta do Vasco
para reagir no Brasileiro.
Porém, reforços só
devem aparacer durante
a paralisação para a
disputa da Copa América.

COPA DO BRASIL

Fluminense
recebe o
Cruzeiro na ida
MARACANÃ. Fluminense

Expectativa. Diogo Barbosa
durante treino físico na academia
César Greco/Agência Palmeiras

LIBERTADORES. Lateral do
VERDÃO ressalta que enfrentar
argentinos é sempre complicado
SÃO PAULO
Gazetapress
@jornalovale

A empolgação por pegar o
Godoy Cruz nas oitavas de
final da Copa Libertadores
é apenas da torcida do Palmeiras. Nesta terça-feira, o
lateral Diogo Barbosa contou

como acompanhou o sorteio
realizado na sede da Conmebol na noite anterior.
“Nós acompanhamos (o sorteio). Vamos pegar o Godoy
Cruz, um time argentino que
passou com uma das menores pontuações, mas sabemos
que enfrentar os argentinos é
sempre difícil, ainda mais na
Libertadores. É um time que
catimba bem, não vai ser essa

facilidade toda que estão pintando, não”.
“Um time da grandeza do Palmeiras não pode escolher adversário, não”.
No pote 1 da Copa Libertadores, o Verdão poderia ter que
enfrentar times como River
Plate, Grêmio e Nacional-URU. Por isso o confronto com
o Godoy Cruz foi tão celebrado pelos palestrinos nas redes
sociais. Os duelos acontecem
nos dias 23 e 30 de junho e o
Alviverde irá decidir sua classificação no Allianz Parque.
“Não tem como não pensar
(no título). É uma competição

que o sonho de vários jogadores, o meu principalmente.
Nunca conquistei a Libertadores, vários jogadores no elenco também não, então não dá
para negar esse sonho”, completou Diogo Barbosa.
Antes da Libertadores, o Palmeiras tem duelos pelo Brasileiro e Copa do Brasil. Sábado,
a equipe de Luiz Felipe Scolari
encara o Santos no Pacaembu,
às 19h, pela quinta rodada do
Brasileirão. Nesta quarta, a
Conmebol divulgou as datas
dos jogos. O Palmeiras joga
nos dias 23 de julho, às 21h30,
decidindo em casa.

.

e Cruzeiro se enfrentam
nesta quarta-feira, às
21h30, no Maracanã,
no Rio de Janeiro, pela
rodada de ida das oitavas
de final da Copa do Brasil.
A Raposa estreia na
competição.
podemos perder
EE“Não
a confiança que vinha
fazendo o nosso time
conseguir grandes
resultados”
Dedé
Zagueiro do Cruzeiro

importante é
EE“Osabermos
que estamos
no caminho certo e
convictos de nossos
objetivos”
Fernando Diniz
Técnico do Fluminense

MORUMBI ATACANTE DO SÃO PAULO MOSTRA EVOLUÇÃO APÓS LESÃO NA COLUNA E TEM CHANCES DE JOGAR

Pato treina com
bola e pode voltar
contra o Bahia
GAZETA PRESS
Alexandre Pato treinou com
bola na manhã desta terçafeira no CT da Barra Funda.
Enquanto o elenco do São
Paulo ganhou folga após a
vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, o camisa 7 tricolor
deu mais um passo importante rumo ao retorno aos
gramados.

Pato deixou de ser opção
para o técnico Cuca no duelo com o Flamengo, quando,
ainda no primeiro tempo, teve
de ser substituído depois de
receber uma forte cotovelada
de Thuler nas costas. Na ocasião, o atacante são-paulino
deu lugar a Everton.
Desde então Pato teve de
usar um colar cervical para
aliviar as dores que vinha
sentindo na região. O atacan-

te se limitou a trabalhos nas
dependências internas do CT,
correu em campo na última
terça-feira, mas foi poupado
no domingo. Entretanto, caso
responda bem aos exercícios
desta semana, pode voltar
contra o Bahia.
Outros jogadores do São
Paulo que podem retornar ao
time no próximo domingo, às
11h, no estádio do Morumbi,
são Anderson Martins e Luan,
ambos em recuperação.
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Treino. Alexandre Pato durante
treino no CT da Barra Funda

PONTOS
foram conquistados até
agora pelo São Paulo no
Campeonato Brasileiro,
onde divide a liderança

FÓRMULA 1

Holanda volta
ao calendário
em 2020
AGENDA. Agora é oficial!
Depois de muitos rumores
ao longo dos últimos meses,
a F-1 confirmou nesta terça
que o GP da Holanda está
de volta ao calendário da
categoria para a temporada
de 2020. A prova será
realizada em Zandvoort.

